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Не сакам да ги коментирам на сло-
вите и содржините во пе ча тените 
и во електронските ме диуми, кои 

се појавуваат во кон ти нуитет повеќе 
дена, а се во врска со скан да лозниот до-
говор за купопро дажба на "Окта" по 
пре судата. Меѓутоа, само ќе цитирам не-
кои од тие наслови: "Окта" ќе нè оштети 
100 милиони до лари? Со тужба ќе се 
спасевме од от штетата за "Окта". Три го-
дини се истра жува до сие то "Продажба 
на ОКТА". Продажба без кривична при-
јава.

Договорот за купопродажба може да 
се поништи и Рафинеријата да се врати 
во државна сопственост до кол ку се ут-
врди дека некој ја злоупотребил служ-
бената положба, при што за себе или за 
друг овозможил незаконска имотна ко-
рист итн. Да не набројуваме, туку ќе до-
полниме: и ако некој од не знаење и 
поради тотална нестручност, техничко-
технолошка неком петент ност догово-
рил работа на Рафи нери јата под се как-
ви светски стандарди, со катастрофално 
загадување на жи вот ната средина. 

Во однос на досието "Окта", од тоа 
што во 2003 г. и во 2004 г. за него рекле 
Љубчо Георгиевски, Бранко Црвен ков-
ски, Петар Гошев, Стевчо Јакимовски, Јо-
ван Трпеновски, Слаѓана Тасева, Алек -
сан дар Прчевски, само ќе го ци ти рам 
Ед гар Џозеф, од МКГ (11 септември 
2002 година), бидејќи со него делумно 
се согласувам: "Ексклузивен договор за 
купопродажба на 'Окта' можел да пот-
пише или идиот или корумпиран функ-
ционер". Велам делумно се со гла сувам, 
бидејќи за второто постои на челото на 
пресумпција на невиност(!?). Но, ако тоа 
начело се отфрли, ал тер натива не пос-
тои!

Ова мое јавување, на обичен гра-
ѓанин со тапија - технолошки вишок, 
ком  петентен и квалификуван, со Техно-
лошки факултет и со трет степен мар-
кетинг стадиум, има цел да ја разбуди 
совеста кај некој од надлежните, ба рем 
малку да се потрудат, се разбира, ако 
мо жат да ја сфатат суштината на про-
блемот. А тоа е: 500.000 тони мазут е 
про  извод добиен од почетниот ин ста-
лиран капацитет на Рафинеријата за 
пре  работка на нафта од 1.200.000 тони 
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годишно. Тој капацитет е дупли ран и 
при продажбата на "Окта" изне суваше 
2.400.000 тони годишна пре ра ботка на 
сурова нафта. Значи, 500.000 тони мазут 
од 2.400.000 тони сурова нафта. 

А во годините откако станал газда, 
"Хеленик петролеум" ниту една година 
не преработил повеќе од 1 милион то-
ни сурова нафта! Да не должам, во оваа 
пригода само ќе приложам из вадок од 
интегралниот текст под на слов "Окта 
од друг агол", објавен во 2002 година, за 
кој досега немало ни какви реакции.

"'ОКТА' ОД ДРУГ 
АГОЛ"

"Окта" стартуваше како голем за гу-
бар во реформското преструктуирање 
на стопанството и неговата дисконтна 
продажба на стратешки партнер беше 
единствениот излез за решавање на тој 
проблем. Со тоа и со таква констатација 
беа согласни и претходната Влада (сега 
актуелната) и Владата која ја спроведе 
продажбата на "Хеленик петролеум", 
како и нивните експерти - економски и 
правни. Техничко-технолошки не беа 
спомнати! Технолошкиот развој беше 
та бу-тема во транзицијата(!?), а со при-
ватизацијата се спроведоа само обез-
вреднување и грабеж. Разлики и спро-
тивставени ставови на трансакцијата се 
појавуваат само околу начинот (тран с-
парентен, односно нетранспарентен) и 
износот на (не)уплатата на ратите; и 
(не)законитост и поврзаност и не повр-
заност со криминал и со корупција. Зна-
чи, беа поделени: експерти-апологети и 
експерти-противници на трансак ција та.

И во сесиите на "Економскиот форум 
2002" економските експерти за "Окта" 
имаа слични ставови - спротивни со 
ставовите на министерот за финансии и 
на неговите советници - експерти; а ме-
ѓу другите информативни гласила и "аг-
ломерот" на македонската телевизија 
им ги направи достапни овие спро тив-
ставени видувања и на гледачите, без 
определба кој агол на гледање е за пре-
ферирање!? Се разбира, вообичаено, 
ниту се постави прашањето: Што беше 

тоа технолошки развој? А уште помалку 
кој е купувачот(?) веројатно затоа што 
тој нема поим за тоа(?) што е ра фине-
рија? Од тие причини ќе го дадеме и 
техничко-технолошкиот аспект на виду-
вањата за "Окта" како трет агол, кој мо-
жеби треба да биде прв или (како што е 
досега) отфрлен. Но, тоа им се остава на 
експертите за тие да проценат, а поли-
тичарите, по обичај, да не одлучат кои 
мерки треба итно да се преземат, со 
преференција - поништување на купо-
продажниот договор! 

Еве и еден кус преглед на техничко-
технолошкиот концепт.

Идејата за изградба на рафинерија 
се појави во "Охис" во годините веднаш 
по катастрофалниот земјотрес во Скоп-
је, иницирана со концептот за корис те-
ње поволни странски кредити, возмож-
ни за обнова и за стопанска растеж, во 
состав на изградената стратегија за раз-
вој на хемиската индустрија во Маке-
донија.

На почетокот на седумдесеттите го-
дини од минатиот век, Секторот за раз-
вој на "Охис" заедно со групата за ра-
финерија ги минаа сите фази од изгот-
вување на инвестициона програма, 
про ектирање, финансирање, набавка 
на опрема, изградба и монтажа, до пуш-
тање во погон и влегување во редовно 
производство.

ГЛАС НА НАРОДОТ ЗА "ОКТА": ГЛАС НА НАРОДОТ ЗА "ОКТА": 
О Б В И Н У В А М ! ! !  О Б В И Н У В А М ! ! !  
ДОКАЗИ ЌЕ ПРИЛОЖАМ ДОКАЗИ ЌЕ ПРИЛОЖАМ 

Договорот за купопродажба 
може да се поништи и Рафи не-
ријата да се врати во државна 
соп ственост, доколку се утврди 
дека некој ја злоупотребил служ-
бената положба, при што за себе 
или за друг овозможил незакон-
ска имотна корист и ако некој од 
не знаење и тотална нестручност, 
техничко-технолошка неком пе-
тентност, договорил работа на 
Рафинеријата под секакви свет-
ски стандарди, со катастрофално 
загадување на животната сре-
дина!

Повод: Донесувањето на решението на Арбитражниот суд во Париз за спорот 
кој три години се води меѓу државата и "Окта" за непочитување на обврските на 
Р Македонија за годишниот откуп на мазутот од 500.000 тони од Рафинеријата
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Кој тип рафинерија беше прифатен 
(и зошто таков концепт) во ера на раз-
вој и на концепција за петрохемиска ра-
финерија(?), петрохемиски или енер-
гетски тип?

"Модерните рафинерии сè повеќе 
имаат таква поставеност, да произ ве-
дуваат петрохемиски производи како, 
на пример, водород, етилен, пропилен, 
бутадиен и ароматични соединенија. 
Од друга страна, пак, се настојува ос та-
токот да се одржува, колку што е мож-
но, во помали количества под 10 отсто. 
Тоа е мазутот. Основните барања за ед-
на ваква рафинерија се флексибилност 
во суровините и во примарните про-
дукти (бензините), исто така, и во про-
изводството и во асортиманот, како и 
во капацитетот, од минимален 1,2 ми-
лио ни тони, до оптимален 5,5/6 милио-
ни тони годишно производство. Ова 
барање се остварува преку смислена 
интеграција на различни делови на 
постројката и нивна доградба".

"Главните (делови) компоненти на 
една петрохемиска рафинерија се де-
стилација на сурова нафта и хидро кре-
кување (крекинг, на англиски) или по-
себни постројки за редуцирање на ос-
татокот. Како секундарни процеси за 
про изводство на петрохемиски суро ви-

ни доаѓаат предвид термичко кре ку ва-
ње или/и каталитички реформинг на 
раз лични примарни продукти". ("Shemi-
cal News", 1970/71)

Рафинеријата за нафта во Мила ди-
нов ци беше конципирана од енергетски 
тип и изградена со капацитет од 1,2 
милиони тони нафта преработка го диш-
но, со можност тој капацитет да се ду-
плира (што беше и направено), со вкуп-
ни инвестиции од 200.000.000 долари.

Производството на мазут од 50 отсто, 
односно 500.000 тони годишно беше 
пред видено за задоволување на енер-
гетските потреби на "Фени", а тоа е ТЕЦ 
"Неготино"! А, бензините за потребите 
во регионот, како оправданост за из-
град ба врз основа на условот, поголема 
оддалеченост од најблиската рафине-
рија (во Панчево) од 400 км, компле мен-
тарно производство со другите рафине-
рии и компатибилност со стопанството 
на федерацијата.

Тоа беа основните одредници за еко-
номската и за техничко-технолошката 
почетна поставеност на Рафинеријата, 
со идеен проект за изградба на соод-
ветен нафтовод (непродуктовод) за до-
градување со континуирани инвести-
рања во наредните шест години според 
концептот за премин во модерен тип на 

рафинерија за производство на петро-
хемиски производи со годишен капа-
цитет од 5,5/6 милиони тони нафта. Тоа 
беше и основната идеја, приклучување 
на македонската хемиска индустрија во 
најпропулзивната стопанска гранка (не 
само) на федералното стопанство, наф-
те на, петрохемиска и хемиска индус-
трија.

Само техничко-технолошката повр-
заност и меѓусебната условеност на 
овие три "навидум" одделни индус трис-
ки гранки во една, му дава и економска 
синергија на вкупното производство. 
Така, производите од повисок степен 
на доработка не само што не го примаат, 
туку и го амортизираат влијанието на 
драстичните промени на цената на 
нафтата, врз примарните производи на 
светскиот пазар (како стратешки и бер-
зански производ и обезбедуваат ста-
билен и траен заеднички рента били-
тет).

А мазутот, во една таква производна 
целина, со учество само од помалку од 
10 отсто е многу поволен за произ вод-
ство на евтина електрична енергија!

Васил Томовски,
Скопје

 "ОКТА" ЈА (ПРО)ДАД(ОА)Е   "ОКТА" ЈА (ПРО)ДАД(ОА)Е  
ИЗБРАНИ(ЦИ)К НА НАРОДОТ,ИЗБРАНИ(ЦИ)К НА НАРОДОТ,  

А ШТЕТАТА ЌЕ ЈА А ШТЕТАТА ЌЕ ЈА 
ПЛАЌА НАРОДОТ!? НЕ!!!ПЛАЌА НАРОДОТ!? НЕ!!!


